
 

 

 

 

ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS  

EN SESSIÓ DEL DIA 16 DE JUNY DE 2021 

 

Després de posar les propostes d’acord en consideració dels assistents a la sessió, s’aproven, per 

unanimitat, els següents acords:  

 

01 Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 9 de juny de 2021  

02 Aprovar l’inici de l’expedient per a la imposició de multes coercitives com a mesura d’execució 

forçosa de l’ordre de restauració de la legalitat urbanística de la parcel.la ubicada al camí Pas de Piles, 

núm. 70-74 al Polígon Industrial Lavernó 

03 Aprovar l’inici de l’expedient per a la imposició de multes coercitives com a mesura d’execució 

forçosa de l’ordre de restauració de la legalitat urbanística de la parcel.la ubicada al carrer de la Rosa, 

núm.3 de la Urb. Muntanya Rodona 

04 Contractar serveis duplicat per pèrdua de la documentació vehicle nissan Cabstar matrícula 

9093DNH 

05 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de construcció de piscina  en  l’habitatge existent  al 

carrer Comte de Lavern,  43-45  de Lavern  

06 Comunicar la disconformitat al Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès en la inscripció 

de la finca núm. 2023 

07 Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat a favor de 

M.F.P. 

08 Concedir la subvenció nominativa al Turó Salut Mental 2021 

09 Acceptar la comunicacioó prèvia d’obres de pintat de façana i ocupació del carrer ubicat  al carrer 

de Mas Granada, 1  del nucli d’Ordal 

10 Contractar els serveis de lliurament d’un plànol georreferenciat i arxius GML corresponents als 

terrenys de la plaça del Cafè de Lavern i vials adjacents 

11 Acceptar la comunicació prèvia d’obres de reposició d’aiguafons de coberta  ubicada al carrer 

de Can Rovira, 10  del nucli de Sant Pau d’Ordal 

12 Contractar el servei de tala i retirada d’un pi en zona municipal adjacent a la Travessera de Can 

Cartró 

13 Contractar el subministrament de productes per al Casal d'estiu de Lavern 

14 Contractar les obres de substitució de la bomba de capçalera de l'Edar del Polígon Can Bas  

15 Contractar els serveis de treballs d' instal.lació de vàlvula reductora de pressió de la sortida del 

dipòsit de Lavern 



 

 

16 Contractar els serveis de treballs de formació i col·locació de tanca d’acer per entrada a l’àrea 

restringida i formació de dues gàbies per protecció de projectors al Castell de Subirats  

17 Aprovar el conveni de col·laboració amb Ampert i la concessió de la subvenció nominativa per a 

l’anualitat 2021 

18 Contractar el servei de transport per al Casal d'Estiu de Lavern 

 

Sobrevinguts: 

S1 Acceptar la sol·licitud de preinscripció de l’alumne M.T.F a la llar d’infants municipal de Lavern per 

al curs 2021-2022 

S2 Autoritzar l’ accés a la piscina de St Pau d’Ordal a l’equip de l’excavació paleontològica 2021 

S3 Autoritzar la celebració d’un correfoc i una mostra de balls de foc durant la festa major de Lavern 2021 

S4 Contractar l’enquadernació dels llibres d’actes  

S5 Aprovar el conveni per a la prestació continuada d’assistència tècnica per part del Consell 

Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de tecnologies de la informació  

S6 Aprovar el conveni de col.laboració entre l’institut de FP Enoturisme de Catalunya i l’Ajuntament de 

Subirats, per a les pràctiques i formació dual del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i 

assistència turística  especialitzada en enoturisme.   

S7 Concedir llicència d’obres per  l’obertura i reposició de rasa a la Trav. Can Cartró carrer Sant Josep 

a nom de Edistribucion redes digitales s.l.u. 

S8 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel licitador i requerir documentació al licitador 

que ha quedat en segona posició en el procés d’adjudicació del contracte del servei de socorrisme en 

la classificació de les ofertes 
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